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تجمع کارگران شهرداری اروندکنار 
در اعتراض به معوقات مزدی

گروهی از کارگران فضای ســبز شهرداری 
شهر اروند کنار، صبح دیروز در اعتراض به چند 
ماه معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و 

در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که در پنج ماه 
گذشته دستمزد و حق بیمه آنها کامل پرداخت 
نشده، می گویند: چندین سال است مطالبات 
مزدی و بیمه ای معوقــه داریم. در حال حاضر 
نیز جدا از دســتمزد اردیبهشت که به صورت 
کامل پرداخت شده، هر ماه مبالغی را به صورت 
علی الحســاب دریافت کرده ایم. حق بیمه ها 
نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده 
است. حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی ما را 
نمی دهد با این وجود بسیاری از مزایای مزدی 
کارگران فضای ســبز همانند اضافه کاری ها و 

تعطیل کاری ها پرداخت نمی شود.
در این زمینه »حکیم یریان« سرپرســت 
شــهرداری اروندکنــار گفــت: شــهرداری 
اروندکنار هیچ منبــع درآمدی نــدارد و در 
پرداخت حقوق با مشــکالت بســیار زیادی 

مواجه است.
به گفته وی، به دلیل مشــکالت مالی تنها 
حقوق اردیبهشــت ماه کارگران به طور کامل 
پرداخت شد و برای حقوق ماه های دیگر تنها 

مساعده به آنان پرداخت شده است.
وی اظهار داشــت: قرار اســت در چند روز 
آینده حق آالیندگــی پاالیشــگاه آبادان به 
حساب شهرداری اروندکنار واریز شود که در 
این صورت بخشــی از حقوق معوقه کارگران 

پرداخت خواهد شد.
    

کارگران شهرداری دهدشت 
خواستار دریافت حق فنی شدند

کارگران شــهرداری دهدشــت خواستار 
برآورده شدن مطالبات صنفی خود در زمینه 
پرداخت حق فنی شدند. این کارگران که رای 
اداره کار را برای دریافت حــق فنی دارند روز 
شنبه )۱۹ مهر ماه( در اعتراض به اجرا نشدن 
این رای مقابل ساختمان اداره کار کهگیلویه 

اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشتند: 
این مزایا بعد از ۲۱ سال از زمان شهردار سابق 
پرداخت نمی شــود. پرداخت ۱۵درصد حق 
فنی در کمیته کارگری شهرستان نیز تصویب 
شده اما شــهرداری زیر بار این مصوبه قانونی 
نمی رود. دلیل اصلــی این اتفــاق، اختالف 

شهردار وقت با کارگران بود.
در همین زمینه »خادمی« رئیس اداره کار 
شهرســتا ن کهگیلویه که در جمع کارگران 
معترض شهرداری حاضر شده بود، گفت: اداره 
کار شــهرداری را ملزم بــه پرداخت حق فنی 
کرده و شــهرداری باید این آیتم را در حقوق 

کارگران لحاظ کند.
    

 تجمع مربیان پیش دبستانی 
در اعتراض به بالتکلیفی

مربیان پیش دبستانی خوزستان روز شنبه با 
تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش این استان، 

نسبت به بالتکلیفی شغلی اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا و به گفته این مربیان، ماه هاست 
که بالتکلیفی و نبودن درآمد این افراد ادامه دارد. 
این مربیان می گویند: کرونا ما را از چرخه اشتغال 
حذف کرده است. هیچ منبع درآمدی نداریم و 
حق بیمه ۷۰۰هزار تومانی را خودمان به حساب 

تامین اجتماعی می ریزیم.
این مربیان که بعد از سال ۹۱ شروع به کار 
کرده اند، می گویند: مربیان پیش دبســتانی 
قبل از ۹۱، توانســته اند اســتخدام شوند اما 
برای استخدام ما هیچ راهکاری در نظر گرفته 
نشده اســت. ما خواســتار جذب در سیستم 
آموزشی کشور و اســتخدام در بدنه آموزش و 
پرورش هستیم. مربیان پیش دبستانی استان 
خوزستان پیش از این هم بارها در اعتراض به 
بالتکلیفی و سرگردانی، اعتراض کرده بودند. 
این مربیان می گویند: روی سخن ما هم با دولت 
اســت و هم با نمایندگان مجلس. باید راهی 
بیندیشند تا ما از این بالتکلیفی و سرگردانی 

نجات پیدا کنیم.
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نسرین هزاره مقدم

»هپکــو« به عنــوان برند و غول 
ماشــین آالت صنعتی ایران، بعد از 
مدت ها دســت به دست شدن و باال 
و پاییــن رفتن در چرخــه معیوب 
خصوصی ســازی و واگذاری سهام، 
حال و روز خوشــی ندارد. نماینده 
کارگــران این مجموعــه می گوید 
تولید فقط با ۱۰ یا ۱۵درصد ظرفیت 
فعال اســت اما »علی اکبر کریمی« 
نماینده اراک در مجلس ادعا دارد که 
هپکو این روزها کاماًل تعطیل است 
و حتــی یک درصــد ظرفیت خود، 

تولید ندارد.
ســوال اینجاســت که چرا هپکو 
به اینجا رســید؛ مگر همین کارخانه 
با همیــن مختصــات جغرافیایی و 
نیروی انســانی و تجهیزات نبود که 
دو دهه قبل از این، تولیدات خود را به 
تمام کشورهای خاورمیانه و منطقه 
خلیج فارس صادر می کرد؟ چرا پشت 
این غول صنعتی، به این ســادگی در 
زمین ناهموار بــازی اقتصاد ایران، به 
خاک مالیده شد؟ وقتی هپکو تعطیل 
است و ســطح تولید در آن به نزدیک 
صفر رسیده، چه انتظاری می توان از 

صنایع کوچک تر و محدودتر داشت؟

ظهور و سقوط یک برند صنعتی
هپکــو در ســال ۱۳۵۴ در زمینی 
۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای 
خارجی به عنوان اولیــن و بزرگترین 
تولیدکننده ماشــین آالت صنعتی و 
کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز 
به کار کرد ولی در ســال ۱۳۸۳ فرآیند 
خصوصی سازی این شرکت رقم خورد و 
از آن پس، روزبه روز اوضاع وخیم تر شد.

اســتاندار و مدیران استان مرکزی 
از دی مــاه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن 
این کارخانه به سازمان خصوصی سازی 
ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری 
این کارخانه به شرکت »هیدرو اطلس« 
ساوه مطرح شــد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ 
هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. این 
واگذاری البته مشکالت موجود را حل 
نکرد. کاهش حجم تولیدات، مشکالت 
کارگری و فشار بدهی های بانکی، هپکو 
را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، 
مدیرعامل هپکو استعفا داد. در نهایت، 
سازمان خصوصی ســازی با توجه به 
اختیار مالکانه ۶۰.۷درصدی بر هپکو 
اقدام به تعیین مدیرعامــل جدید در 

خرداد ۹۷ کرد.
آخرین واگذاری هپکو، مربوط به تیر 
ماه سال جاری است. در این تاریخ، بعد از 
اینکه مدت ها زمزمه واگذاری هپکو به 

ایمیدرو مطرح بود ناگهان خبر آمد که 
هپکو بابت رد دیون دولت به ســازمان 
تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست 
و سوم تیر ماه، براساس ابالغیه معاون اول 
رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام 
دولت به ارزش تقریبی ۳۲هزار میلیارد 
تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت 
رد دیون دولت ابالغ شد و در این میان، 
۵۵درصد از سهام هپکو به سازمان تامین 
اجتماعی واگذار شد. در مصوبه دولت 
آمده که سازمان تامین اجتماعی مکلف 
است تا پایان ســال جاری، همه سهام 
هپکو به جز ۱۷درصد آن را مجدد واگذار 
کند، یعنی در واقــع تامین اجتماعی 
می تواند فقط ۱۷درصد سهام هپکو را 
نگه دارد و باید ۳۸درصد سهام باقیمانده 

را به بخش خصوصی واگذار کند.
بعد از انتشار این اخبار، نگرانی های 
کارگران بابت آینده و سرنوشت هپکو 
تشدید شد. آیا تامین اجتماعی »توان 
مالی و مدیریتی« برای به رونق رسانی 
واحد ورشکسته ای مانند هپکو را دارد؟ 
اگر قرار باشد باز هم بیش از ۳۸درصد 
سهام هپکو تا پایان سال واگذار شود، چه 
سازمان ها، افراد یا نهادهایی، تحت چه 
مکانیسمی )مزایده، بورس یا طرق دیگر( 
قرار است صاحب اصلی ترین بخش سهام 
هپکو شوند و از همه مهمتر، چرا دولت به 

عنوان اصلی ترین نهاد اجرایی کشور، 
زمام اداره امور شــرکتی مانند هپکو را 
در دســت نمی گیرد تا آن را به رونق و 

شکوفایی دهه های قبل بازگرداند؟
در این بین، یک دغدغه بسیار مهم 
وجود دارد که ماه هاست کارگران هپکو 
را نگران کرده اســت. آنها نگرانند که 
تامین اجتماعی برای تامین هزینه های 
قطعی ماهانه خود و در شرایطی که دولت 
حاضر نیســت بابت دیون خود به این 
سازمان، پول نقد بپردازد، سهام هپکو 
را ارزان واگذار کند و هپکو منبعی برای 

درآمدزایی تامین اجتماعی شود.
با این همه به نظر می رســد چرخه 
دست به دست شــدن و واگذاری های 
هپکو در هجدهم تیر ماه به نقطه پایان 

نرسیده است، چرا که باز هم مسئوالن 
ســخن از واگذاری مجدد هپکو ســر 
می دهند و راه نجات آن را در بازاجرای 
نســخه خودشــان از اصل ۴۴ قانون 

اساسی می جویند.
هفدهــم مهــر مــاه، »علیرضــا 
رزم حســینی« در نشســت پیگیری 
مشکالت شــرکت های آذرآب، هپکو 
و واگن پــارس که با حضور اســتاندار 
اراک و نماینده اراک در مجلس برگزار 
شد، گفت: هپکو، آذرآب و واگن پارس 
مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای 
کشور هستند که متاسفانه با مشکالت 
عدیده مدیریتی در چند ســال اخیر 
روبه رو بوده اند. وی با بیــان اینکه این 
سه شرکت مهم باید به مجموعه های 
توانمندی که توانایــی مدیریت آنها را 
دارند واگذار شــوند، گفت: مسئوالن 
دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع 
مشکالت این سه مجموعه مهم و فعال 

شدن آنها هستند.
 تکلیف سهام هپکو 

مشخص نیست
»ابوالفضل رنجبــر« نایب رئیس 
شورای اســالمی کار هپکو در رابطه 
با نگرانی های کارگران، با اشــاره به 
نامعلوم بــودن وضعیت ســهام این 
کارخانه می گوید: واقعــاً نمی دانیم 
تکلیف ســهام هپکو چه می شود؟ آیا 
تامین اجتماعی واقعاً قصد دارد سهام 
را باز واگذار کند یا می خواهد آن را نگه 
دارد؟ دولت گفتــه تامین اجتماعی 
باید همه ســهام به جــز ۱۷درصد را 
بفروشــد اما نمی دانیم قرار است چه 
اتفاقی بیفتد. االن ســهامدار اصلی، 
تامین اجتماعی اســت. مدیرعامل 
هم عوض شــده و تامین اجتماعی، 
مدیرعامل انتخابــی خودش را باالی 
سر کارخانه گذاشته است. وی با بیان 
اینکه نهایتــاً ۱۰درصد ظرفیت تولید 
فعال است، می گوید: بالتکلیفی سهام 
هپکو، یک دغدغه اصلی است. کارگران 
نمی دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد. 
تا این مساله حل نشود، نگرانی ها تمام 
نمی شــود. رنجبر تاکید می کند: اول 
باید تکلیف سهام هپکو مشخص شود. 
نگرانی بابت تولید در مرحله بعد است. 
تا سرنوشت سهام از بالتکلیفی و تعلیق 

خارج نشود، مشکالت حل نمی شود.

تامین اجتماعی هپکو را نگه دارد
در همین زمینه »علی اکبر کریمی« 
نماینده اراک در مجلس معتقد اســت 
که تامین اجتماعی نباید سهام هپکو را 
مجدد واگذار کند و وظیفه این سازمان 
اســت که در یک بازه زمانی مشخص، 
هپکــو را بــه دوران اوج و رونــق خود 

بازگرداند.
این نماینــده مجلــس می گوید: 
۵۵درصد سهام هپکو با مصوبه دولت 
به تامیــن اجتماعی واگذار شــده و ما 
منتظریم نتایج اقدامات تامین اجتماعی 

در هپکو را ببینیم.
آیا تامین اجتماعی توان مدیریتی 
الزم برای احیای هپکو را دارد؛ کریمی 
می گوید: االن تولیــد در هپکو کاماًل 
تعطیل اســت اما تامین اجتماعی این 
توانمندی را دارد که با مدیریت شایسته 
و حمایت های مالی و غیرمالی، هپکو را 
به دوران رونق بازگرداند. امیدواریم این 

مسیر با جدیت دنبال شود.
به گفته کریمــی، این بند از مصوبه 
دولت که تا پایان سال تامین اجتماعی  
باید مازاد ۱۷درصد سهام هپکو را واگذار 
کند، وجاهت قانونی ندارد و دولت قانوناً 
نمی تواند این گونه برای تامین اجتماعی 

تکلیف تعیین کند.
وی ادامه می دهد: مصلحت هپکو 
این نیست که تامین اجتماعی هنوز 
این شــرکت را نگرفته و امــور آن را 
ســازمان نداده، بخواهــد واگذاری 
مجدد صورت بگیــرد. انتظار داریم 
هپکــو حداقــل در یک بــازه زمانی 
چندســاله، در اختیــار و مدیریــت 
تامین اجتماعی باقی بماند، توانمند 
و به رونق شود و اگر قرار است واگذاری 
صورت بگیرد، بعد از سر پا شدن این 

مجتمع صنعتی باشد.

داستان تلخ برندهای خوشنام دیروز و  ورشکستگان امروز

خصوصی سازی، رمقی برای هپکو باقی نگذاشته است

خبر

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از تکمیل، 
توسعه و به روزرسانی داشــبورد اطالعات زنان 

سرپرست خانوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم الســادات 
میرمالــک ثانــی گفــت: تکمیل، توســعه و 
به روزرسانی این داشبورد هم از لحاظ ساختاری 
و هم از لحاظ داده ای در حال انجام است و ارتباط 
آن با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی برای 

این گروه امکان پذیر می شود.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه در طول 
دهه های گذشــته تعداد زنان سرپرست خانوار 
در ایران افزایش یافته، این پدیده را از یک پدیده 
طبیعی به یک مساله اجتماعی تبدیل کرده که 

نیازمند توجه ویژه به این قشر است.
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به 
این ترتیب امکان رصد وضعیت زنان سرپرست 

خانــوار در تمام ابعــاد جمعیتــی، اجتماعی، 
اقتصــادی و ســالمت بــا ۵۱ شــاخص قابل 

اندازه گیری است.
وی هدف از راه اندازی این داشــبورد را ارائه 
تصویری جامع از وضعیت زنان سرپرست خانوار 
با استفاده از داده های به روز و یکپارچه عنوان کرد 
و افزود: این داشبورد کمک می کند تا با دسترسی 
به داده های وضعیت زنان سرپرســت خانوار و 
بررسی روندهای ملی و اســتانی طی ۲۰ سال 

گذشته، سیاست های حمایتی و توانمندسازی 
مناسب تری برای این گروه فراهم شود.

میرمالک تصریح کرد: با بررســی داده های 
این داشــبورد می توان دریافت کــه به عنوان 
مثال در سال ۹۷ در مناطق شهری ۳۳.۴درصد 
خانوارهای زن سرپرســت جــزو خانوارهای 
فقیر قرار گرفته انــد که این میــزان ۲.۷برابر 
خانوارهای مرد سرپرست در این طبقه بوده اند. 
همین بررسی ها نشان می دهد که نه تنها تعداد 

خانوارهای زن سرپرست نسبت به مرد سرپرست 
در معرض فقر بیشــتری قــرار دارد بلکه بین 
خانوارهای زن سرپرست شهری و روستایی نیز 

شکاف عمیقی دیده می شود.

مدیرکل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه:

داشبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار تکمیل و به روزرسانی می شود

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی معتقد 
اســت ورود به موضوع مزد منطقه ای به شکل دستوری 
ممکن نیست. تمام کشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد 
توجه قرار داده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد 

منطقه ای ورود کرده اند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا درباره ابعاد منطقه ای 
شدن دســتمزدها اظهار کرد: هر اتفاقی که در حقوق و 
دســتمزد می افتد باید حداقل هایی که شورای عالی کار 

مصوب می کند، رعایت شود و ماده ۴۱ قانون کار اساس 
و پایه کار باشد.

وی ادامــه داد: در هیچ کجای ایران دســتمزد کارگر 
نمی تواند زیر حداقلی باشد که شورای عالی کار تصویب 
می کند. در تمام دنیا حتی آمریکا که حکومت فدرالی حاکم 
است مزد حداقلی اجرا می شود. ما هم باید حداقل مزد را 
تمام مناطق کشور رعایت کنیم منتها در خصوص سایر 
موضوعات آن نظیر مزد منطقه ای باید کار کارشناســی 
صورت گیرد و به شکل دستوری نمی توان به آن ورود کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی، تحقیق 
و پژوهش درباره مــزد منطقه ای را ضروری دانســت و 
گفت: باید ببینیم که آیا در شــرایط فعلی اقتصاد چنین 
موضوعاتی قابلیت اجرا دارد یا نه و اساسا زیرساخت های 

آن را تعریف کــرده و منافع و مضرات اجــرای آن را برای 
کارگر و کارفرما در نظر گرفته ایم.

بیات تصریح کرد: معتقدم هر نشســت و گفت وگویی 
در زمینه مزد منطقه ای باید در چارچوب سه جانبه گرایی 
و قانون کار و مبتنی بر نظر نمایندگان کارگری باشد و در 
دل آیین نامه و دستورالعمل ورود نکنیم و به نتایج اجرای 

آن فکر کنیم.
این مقام مســئول کارگــری ادامــه داد: اگر به عقب 
برگردیم و کارگاه های زیر ۵ نفــر را رصد کنیم می بینیم 
که نه تنها از شــمولیت قانون کار خارج شــدند بلکه از 
مزایایی همچون سخت و زیان آوری، مزایای انگیزشی و 
طبقه بندی مشاغل نیز محروم ماندند و همین مساله باعث 

شد تا بازار اشتغال کشور تقویت نشود.

وی ادامه داد: قانون کار، قانون حمایت از طبقه ضعیف 
کارگری اســت و اگر تاکید داریم که قانــون کار در مورد 
کارگران رعایت شود به این دلیل است که از نظر اقتصادی 
و مالی ضعیف هستند. قراردادهای موقت امنیت شغلی 
آنها را از بین برده و به معیشت خانوارهای کارگری آسیب 

زده است.
بیات خاطرنشان کرد: ما باید به ابتدا ثبات اقتصادی 
برسیم و در ســایه آن به موضوعاتی مثل مزد منطقه ای 
ورود کنیم. امــروز بیش از هر چیز باید امنیت شــغلی 
کارگر حفظ شــود و تبصره دو ماده ۷ قانــون کار مورد 
اصالح قرار گیرد ولی می بینیم که در کارهای با ماهیت 
 مســتمر همچنان با کارگــران قرارداد زیر یک ســال 

بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

حداقل دستمزد باید در تمام مناطق کشور رعایت شود

نماینده اراک: هپکو باید در 
یک بازه زمانی چندساله، 

در اختیار و مدیریت تامین 
اجتماعی باقی بماند، 

توانمند و به رونق شود و اگر 
قرار است واگذاری صورت 

بگیرد، بعد از سر پا شدن 
این مجتمع صنعتی باشد

کارگران نگرانند که تامین 
اجتماعی برای تامین 
هزینه های خود و در 

شرایطی که دولت حاضر 
نیست بابت دیون خود به 

این سازمان، پولی بپردازد، 
سهام هپکو را ارزان 

واگذار کند تا منبعی برای 
درآمدزایی بیابد
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